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Kommunstyrelsen
Ordförande  Peter Dafteryd
Förvaltningschef  Maria Reinholdsson

Kommunstyrelsen är kommunens strategiska ledning. Ansvarsområden är 
näringslivsutveckling, översiktlig planering, kultur- och fritid, folkhälsosamordning, 
kollektivtrafik, kommunikation, information samt stöd och service inom administration, 
ekonomi, IT och personal.

 2017 2017 2017
KOMMUNSTYRELSEN Nettokostnader  
Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse
Kommunfullmäktige 3 134 2 995 -139
Kommunstyrelse 2 483 2 274 -209
Kommunledning 8 527 7 847 -680
Utvecklingsavdelning 6 458 7 019 561
Kultur och fritid 13 315 12 598 -717
Kommunikationsavdelning 9 010 8 927 -83
Personalavdelning 6 838 7 476 638
Ekonomiavdelning 10 393 10 273 -120
IT-avdelning och växel 12 011 12 035 24
Summa 72 169 71 444 -725

Ekonomiskt resultat för 2017
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,7 Mnkr.

Det finns två större negativa budgetavvikelser. Den ena är på kommunledning vilket avser 
förändringen avseende förvaltningschef för Barn och utbildningsförvaltningen. Lönekostnader för 
perioden mars tom oktober samt upparbetade semesterdagar och mertid under hela 
anställningstiden har belastat kommunledningen.

Kultur- och fritids underskott hänförs till aktivitetshallen där intäkterna inte når budgeterad nivå. 
Detta var känt vid årets början.

Revisionsnämnden visar på ett mindre underskott relaterat till konsultkostnader. Kommunstyrelsens 
kostnader för arvoden ligger högre än budget. En analys visar att orsaken är att budgeten inte 
räknats upp.

Ett större budgetöverskott finns inom HR där bland annat utbildningskostnaderna varit lägre med 
anledning av flera utbildningar till chefer genomförts internt. Även Utvecklingsavdelningen, utöver 
kultur- och fritid, har ett överskott som främst handlar om svårigheter att hitta konsultstöd i arbetet 
med fördjupade översiktsplaner.
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Investeringar

Investeringsredovisning   
KOMMUNSTYRELSE Utfall Budget Avvikelse 

IKT Reinvest virtuella servrar 600 600 0
IKT Nätsäkerhet  200 200
IKT Nätutveckling 901 901 0
IKT Inventarier o utveckling 84 200 116
KLK Medborgarrel e-förv, utv  200 200
Systemutveckl centrala system 605 1 216 611
IKT E-strategi utveckling  75 75
ADM E-arkiv 289 581 292
Vsh-rel inv hyr lok-stadshus 7 811 9 156 1 345
Konst 10 620 610
Integrationsmotor - E-tjänster  500 500
Ärende- o dokumenthanteringssystem  200 200
Summa KS 10 300 14 449 4 149

Årets investeringar uppgick till 10,3 Mnkr varav Stadshuset, inkl analogt arkiv samt ombyggnation av 
Fjällskivlingen, uppgick till 7,8 Mnkr. Den totala investeringsbudgeten var 14,5 Mnkr.

Utfallet för nätutveckling blev enligt budget.

Systemutveckling av centrala system pågår och mer kostnader kommer 2018 då man inte har hunnit 
få på plats alla moduler under 2017. 

E-strategiutveckling handlar om utveckling av våra e-tjänster. Anslaget för Integrationsmotor tas i 
anspråk då utvecklingen av e-tjänster tar fart.

Upphandlingen av E-arkiv inleddes 2017 enligt plan men blev avbruten och ny upphandling 
genomförs under våren 2018.

Övergripande förbättringsarbete och verksamhetsutveckling
Under året har arbetet med att effektivisera rutiner och processer pågått med syftet att minimera 
det manuella arbetet, kvalitetssäkra och kostnadseffektivisera. Exempel på insatser under året:

 Digitalisering av måltidsavdrag - ersätter en manuell rutin med pappersblanketter 
 Utveckling av HR-processer –under 2017 har system för rapportering och uppföljning av 

arbetsmiljöavvikelser och riskbedömningar (KIA) införts. 

 Dokumenthanteringsplan – efter ett omfattande arbete kunde samtliga nämnder under året 
besluta om förvaltningsvisa dokumenthanteringsplaner enlig Klassa-modellen. 
Dokumenthanteringsplaner är en förutsättning för införande av e-arkiv, det 
kommunövergripande arbetet har samordnats via kommunledningsförvaltningen.
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 Effektivare kommunikation: Tydliga instruktioner, nya arbetssätt och stöd till verksamheter i 
fråga om extern kommunikation har skapat bättre förutsättningar för kommunikationen med 
invånare för alla verksamheter.

E-tjänster/självservice: Det nya e-tjänstverktyg som tagits i bruk under året är ett konkret steg 
mot effektivare handläggning och bättre service. Totalt har ett 30-tal blanketter eller äldre e-
tjänster lags över på ny plattform. E-tjänsten lämnar uppgifterna direkt till 
ärendehanteringssystemet W3D3 och underlättar handläggning av ärenden på alla berörda 
förvaltningar.

 Översyn av fordonsadministration – Åtgärdplan togs fram 2016 för att öka effektiviteten i 
fordonsanvändningen. Genomförs i samverkan med tekniska förvaltningen. Under året har 
antalet bilar minskats.

Verksamhet

Tillgänglighet och service

Att utveckla och förbättra kommunens service till allmänheten och till näringslivet har hög prioritet. 
Det förutsätter i sin tur ett effektivt och strukturerat arbete internt. Under 2017 har fokus legat på 
att förbättra rutiner och arbetssätt med sikte på ökad grad av digitalisering och självservice. 
Utvecklingen ska underlätta för invånare och företag att ta del av kommunens tjänster.

Dokumenthanteringsplaner i mål

Mot slutet av 2017 slutfördes det omfattande arbetet med en kommunövergripande 
dokumenthanteringsplan. Arbetet har samordnats via kommunledningsförvaltningen, beslut om 
planer per nämnd togs under hösten 2017. Fastställda dokumenthanteringsplaner är en förutsättning 
för rättssäker hantering av handlingar samt för införande av e-arkiv. Arbetet fortsätter med översyn 
av diarieplanen i syfte att säkra korrekt registrering och hantering av handlingar.

Viktiga steg mot e-arkiv

Strömstads kommun har under året varit pilotkommun för införande av e-arkiv inom en regional 
satsning på digital arkivering av handlingar. Ett omtag i upphandlingen av system för e-arkivet har 
försenat tidplanen för uppstart som nu planeras ske våren 2018. Arbetet under 2017 har inneburit 
tät regional samverkan och intern kompetenshöjning inom allt från arkivering till systemkunskaper. 
Nytt analogt arkiv

Arkivet för äldre pappershandlingar har under året flyttats till ny lokal. Samtliga handlingar har 
sorterats och kontrollerats mot register och en ny arkivbeskrivning har tagits fram. Investeringar i 
lokalen har gjorts i form av låsbara skåp, lokalen har också säkrats mot brand- och vattenskada. Den 
nya lokalen är kommunens slutarkiv och öppnar för mottagande av handlingar från förvaltningarna i 
början av 2018.

Extern kommunikation

Särskilt kommunikationsstöd har under året givits till en rad verksamheter och aktiviteter. Exempel är 
invigning av stadshuset med cirka 1500 gäster, deltagande på bomässa och företagsmässa, invigning 
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av ny belysning för gång- och cykelväg Strömstad/Skee samt invigning av Integrationscenter. Utökad 
information till nyanlända liksom stöd till Strömstiernaskolans utvecklingsarbete är andra områden 
som givits prioritet. Bland punktinsatser för effektivare kommunikation märks uppförande av en ny 
bildbank, prenumerationstjänst för information om driftstörningar samt genomförande av Strömstad 
InLight på temat social hållbarhet. Under hösten togs ett första nummer av en ny kommuntidning 
fram, fokus låg på vision 2030 och pågående utvecklingsprojekt. Antalet följare på kommunens 
Facebook-konto har fortsatt att öka och uppgår nu till drygt 2 000. Kommunen har under året startat 
upp ett Instagram-konto för ökad närvaro i digitala kanaler.

Varumärket Strömstad

Ett varumärkesprojekt med sikte på ett väl förankrat och tydligt varumärkeslöfte har givits prioritet 
under året. Syftet är att utveckla kommunikationen utifrån vision 2030 med sikte på att stärka och 
förtydliga Strömstads position som boplats och destination för besökare. Via ett processorienterat 
arbetssätt har näringsliv och kommuninvånare medverkat till att klarlägga bilden av Strömstad idag 
och beskriva vad man anser ska känneteckna platsen Strömstad i framtiden. Varumärkeslöftet 
beslutas av kommunstyrelsen, en efterföljande strategi ska underlätta och vägleda kommunikation 
och verksamheter med start 2018. 

Organisation och nya arbetssätt

Nya arbetssätt och rutiner för strategisk extern kommunikation har hittat sina former under året. 
Etablering av ett förvaltningsövergripande nätverk av administratörer/kommunikatörer skapar 
förutsättningar för proaktiv kommunikation. Nya och enhetliga mallar för allt från brev till annonser, 
affischer, inbjudningar och broschyrer har tagits fram, allt sammanfattat i en ny grafisk handbok med 
bra stöd kring bild, text och olika typer av produktioner för alla medarbetare. Utbildning och tydliga 
riktlinjer samt råd för förvaltningarnas webbredaktörer har tagits fram.

Kartläggning av processer

Kartläggning av interna processer sker löpande med syftet att effektivisera, förbättra och förenkla. 
Då dokumenthanteringsplan har givits prioritet under året har dock planerade kartläggningar inte 
genomförts helt enligt plan. Till processer som kartlagts under året hör hantering av synpunkter samt 
produktion och implementering av styrdokument.

Översyn av styrdokument

En genomgripande översyn över kommunens styrande dokument såsom riktlinjer och rutiner har 
genomförts under 2017. En rad styrdokument har uppdaterats, upprättats eller upphävts för att 
erbjuda god service samt för att underlätta efterlevnad till gällande regelverk. Till nya eller 
uppdaterade styrdokument hör resepolicy, kommunikationspolicy, riktlinje för service och 
bemötande, riktlinje för sociala medier samt riktlinje för hantering av arkiv. 

Ett kommunövergripande arbete för en ärendehandbok slutförs under inledningen av 2018. Syftet är 
att skapa en gemensam rutin för hantering av ärenden från förslag till genomförande av beslut. 

Fortsatt digitalisering
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Kommunen har under året sjösatt en ny plattform för e-tjänster under året – Portal Bas. Ett 30-tal 
nya formulär för digital anmälan och ansökan av allt från föreningsbidrag till bidrag ur fonder har 
lagts om på den nya och mer effektiva plattformen. En förstudie som ska visa på utvecklingsområden 
för digitalisering och kvalitetsutveckling har genomförts och ska redovisas våren 2018. Digitalisering 
och kvalitetsutveckling hänger nära samman och arbetet fortsätter under 2018. 

Turism/infocenter

Turistbyråverksamheten vid Strömstad Infocenter har moderniserats ytterligare under året och 
satsningen med så kallade Infopoints i samarbete med lokal besöksnäring har fortsatt. Ett större 
utvecklingsarbete för att möta framtidens besöksservice är inlett med fokus på digitalisering. En 
översyn av samarbetet och kontaktytor mellan näringsliv, besöksnäring och turism inleddes under 
året och fortsätter under 2018. Arbetet har kopplingar till ny näringslivsstrategi, projekt varumärket 
Strömstad liksom till satsningar på centrumutveckling. Potential bedöms finnas för att inom en 
gemensam organisation utveckla och samordna både marknadsföring, eventplanering och 
stadsutveckling.

Samverkan kring utveckling av centrum
Ett levande centrum är en viktig del av vision 2030 och utvecklingen av Strömstad som destination. 
Kommunens utvecklingsarbete för att utveckla Strömstads centrum har fortsatt under 2017 inom 
ramen för ”Urban Platsinnovation”, ett interregprojekt med handels- och turistfokus. Projektet 
omfattar planarbete, arbete med gator och allmänna platser”. Samverkan med näringslivet och 
kommun varit mycket gott och genom flertalet seminarier och workshops som hållits under året har 
en mängd goda idéer tagits fram med syfte att utveckla Strömstad till ett levande centrum. Under 
2018 kommer fokus ligga på att genomföra förändringsarbetet utifrån de idéer som tagits fram. 

Näringsliv

Näringslivsstrategi som visar vägen

Under mars antog kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi för Strömstad. Strategin är 
framtagen i ett samarbete mellan det lokala näringslivet och Strömstads kommun. Strömstads 
kommuns ambition är ”det ska vara positivt att driva företag i Strömstads kommun” och utifrån detta 
ligger fokus på utveckling inom fem följande områden; varumärket Strömstad, näringsliv och företag, 
bygga/bo, infrastruktur och kommunikationer samt skola, utbildning och kompetensförsörjning. 

Under året har flertal arbetsgrupper tagit fram konkreta handlingsplaner för att uppnå strategins 
syfte och mål. Upprättande av ett nytt kompetensråd där näringsliv, kommun och andra 
organisationer deltar är resultatet av en sådan arbetsgrupp. 

Service i fokus 



Datum 2018-02-09
Sida 7 (14)

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: kommun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00
Org nr: 212000-1405 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10

Strömstad har fortsatt arbetat med att skapa en bra dialog mellan näringslivet och kommunen på en 
rad olika sätt: genomförande av företagsträffar, frukostmöten, nyhetsbrev, införande av lotsgrupp 
som samordnat bistår en företagare i kontakter med kommunens olika förvaltningar, företagsbesök 
och deltagande i lokal företagsmässa. Näringslivsutvecklaren har i samverkan med Tjärnö/Lovén 
center genomfört en marin mässa under året för att skapa en mötesplats med fokus på utveckling av 
marina tjänster och produkter. 

Kultur

Skagerack blir nytt kulturhus

Under hösten 2017 har en interiöriell renovering av Skagerack påbörjats och genomförts genom 
Strömstadslokaler. Renoveringen är klar först under våren 2018 då en invigning av det nya 
kulturhuset ska hållas. Eftersom det blir delvis nya verksamheter i lokalerna har det lagts en hel del 
arbete på att ta skapa lämpliga förutsättningar för att huset ska bli det kulturhus som önskas, 
samtidigt som det inhyser en daglig verksamhet genom att fritidsgården förläggs till huset. Frågor om 
teknik, möbler, bokningsförförarande och samverkan har varit i fokus. Under våren och sommaren 
nyttjades dock huset till flertalet arrangemang, till exempel musikföreställningar, performance 
uppträdanden, öppet hus för invånarna för att föra dialog kring stadsutveckling m.m.

Samtidskonst med olika uttryck

Konsthallen Lokstallet hade säsong från maj till oktober och bjöd på fem utställningar med olika 
teman under denna period. Här förevisades såväl målerier och skulptur, grafik, som foton av den 
välkände fotografen och konstnären Agneta Ekman. Lokstallet gästades också av dansare i 10 
Evenings Dance genom ett samarbete med Vitlycke performance Art. 
Årlig återkommande litteraturfestival 

Winter Word Festival som gick av stapeln lite senare under våren blev under 2017 Spring Word 
Festival. Festivalen bjöd på författarsamtal med bland annat Bodil Jönsson, Björn Ranelid och Camilla 
Läckberg. Dessutom genomfördes en välbesökt bokmässa under festivaldagarna.  

Kultur i alla former

Under året arrangerades författarbesök i samarbete med den regionala scenen Forum för poesi och 
prosa. Gäster var Theodor Kallifatides och Isabelle Ståhl. 

Exempel på andra kulturarrangemang som stöttades av kommunen under året var: allsång i 
stadsparken samt barnteatern Kapten Kuling på Friluftsmuseet, gästspel i Strömstads kyrka av 
GöteborgsOperan samt en välbesökt konsert med Maxida Märak för barn/unga.

Folkhälsoarbete

Strömstads kommuns folkhälsoarbete 2017 har utgått från Folkhälsoplan 2016-2019, framtagen av 
Folkhälsorådet. Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 



Datum 2018-02-09
Sida 8 (14)

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: kommun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00
Org nr: 212000-1405 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barn- och unga har varit en prioriterad målgrupp. 
Jämlika och jämställda livsvillkor, psykisk hälsa och goda levnadsvanor var viktiga insatsområden 
2017.

Folkhälsan kan främjas genom insatser i alla kommunens verksamheter. Folkhälsostrateg och 
drogförebyggande samordnare ger stöd i arbetet. Bland annat genom information om folkhälsa och 
folkhälsans betydelse liksom genom att ge stöd i hur folkhälso- och barnperspektiv kan integreras i 
alla nämnders och förvaltningars verksamhet. Exempel på konkreta insatser som genomförts under 
2017 med sikte på god folkhälsa är:

Tema vecka psykisk hälsa

I november anordnades en temavecka med rubriken psykisk hälsa där allmänheten bjöds in till ett 
flertal föreläsningar, med syftet att öka medvetenheten om psykisk ohälsa. Bland annat berättade 
Patrik Sjöberg om sin uppväxt och de sexuella övergrepp han utsattes för inom idrotten. Det hölls 
även föreläsning om ätstörningar, äldres psykisk hälsa samt utbildning till personal inom 
socialförvaltningen. Tema veckan är årligen återkommande och planering inför 2018 års program 
pågår.

Strömstad överens

Under 2016 etablerades visionen ”Strömstad överens”, en överenskommelse med föräldragrupper, 
skola och föreningar om att ingen under 18 år ska få tillgång till alkohol. Årliga 
drogvaneundersökningar och tydlig föräldrainformation är viktiga verktyg för att nå målet. 

Stärkt föräldraskap

Folkhälsorådet har under året stöttat ett utvecklingsarbete på resurscentrum, Stärkt föräldraskap via 
kommunikation. Personal har utbildats i konceptet Non violent Communication. Under året har även 
ett flertal föräldraföreläsningar anordnats med syfte att stärka föräldrar i sitt föräldraskap. 

Trygghetsenkät och medborgarlöften

En kommunövergripande nulägesanalys tillsammans med medborgarnas svar på årets 
trygghetsenkät ligger till grund för de medborgarlöften som polis och kommun givit inför 2018. 
Trygghetsenkäten beskriver invånarnas upplevda trygghet.

Personal

Förvaltning  KLF
År  2017 2016 2015
Antal anställda * kv 38 39 36
 män 25 21 24
 totalt 63 60 60
Antal årsarbetare  59 56 55
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Antal årsarbetare, tillsvidare **  52 50 51
     

Medelålder(1)  47,5 49,4 50,65
     

Andel heltids- kv 85 81 77
anställda(2) män 100 90 90
 totalt 91 85 83
Sjukfrånvaro(3) kv 3,67 2,5 5,31
 män 3,41 3,01 3,5
 totalt 3,57 2,7 4,55
    
Långtidssjukfrånvaro(4)  47 63 71

Samtlig personal i redovisningen är anställd enligt AB (Allmänna bestämmelser) och månadsanställda 
om inget annat anges 
*      Totalt antal anställda, tillsvidare och visstid, skiljt från vilande anställning
**     Alla tillsvidareanställda, även vilande och tjänstlediga med annan tjänst
1) avser medelåldern bland tillsvidareanställd personal resp år
2) avser andelen heltidsanställda i % av totalt antal  tillsvidareanställd personal 1 november resp 
år
3) avser sjukfrånvarotimmar  i % av avtalad arbetstid, alla anställda. Helår
4) antal kalendersjukdagar överstigande 59 i % av totala antalet kalendersjukdagar, alla anställda helår

Årets medarbetarenkät

Syftet med medarbetarenkäten är att undersöka medarbetarnas uppfattning om bland annat sin 
arbetsmiljö, ledarskap och kommunen som arbetsgivare. Medarbetarenkäten möjliggör jämförelser 
mellan år men även mellan olika arbetsplatser. Medarbetarenkäten är en del av Strömstads 
kommuns systematiska arbetsmiljöarbete.
Årets medarbetarenkät hade en bra svarsfrekvens och resultat i samma nivå som föregående år. När 
bokslutet skrivs har vi ännu inte kunnat utvärdera på detaljnivå. 

Kompetensutveckling
Under 2017 har flera olika aktiviteter startats upp för att säkerställa medarbetare och chefer 
grundläggande kunskap om kommunen och om att arbeta i offentlig förvaltning. En 
kommungemensam introduktion genomfördes för första gången för alla nyanställda. 
Introduktionsdagen  kommer att genomföras 2-3 gånger per för att ge alla nyanställda en inblick i 
hela kommunens uppdrag och verksamhet.

En utbildningssatsning har gjorts för kommunens chefer när det gäller lönesättning, att arbeta i 
offentlig förvaltning samt nya kommunallagen.
 I samband med införande av ett system för rapportering av arbetsmiljöavvikelser och 
riskbedömningar (KIA) har alla chefer och skyddsombud fått utbildning i sina roller inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Fortsatt stort rekryteringsbehov



Datum 2018-02-09
Sida 10 (14)

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: kommun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00
Org nr: 212000-1405 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10

Kommunen har under de senaste åren märkt av konkurrensen om arbetskraft. Det finns svårigheter 
att rekrytera kvalificerade handläggare och chefer. Förvaltningarna har påbörjat ett arbete med 
kompetensförsörjningsplan som samordnas centralt av HR avdelningen. 

Arbetsmiljö och sjukskrivningar

Kommunen har generellt höga sjuktal men vi kan se positiva mönster inom flera enheter. Det har 
gjorts punktinsatser på enheter med långvarig hög sjukfrånvaro. Insatserna består av kartläggningar, 
stödsamtal enskilt och i grupp samt stöd till chefer av företagshälsovården. Arbetet med 
rehabiliteringsrutiner och uppföljningar kommer att fortsätta. 

Utveckling av det personaladministrativa stödet

Arbetet med att utveckla stödet till cheferna när det gäller personaladministration och arbetsrätt har 
fortsatt. Uppföljningen av årsarbetstiden har förnyats genom ett nytt system för tidsregistrering (TID) 
där alla som ingår i årsarbetstidsavtalet registrerar sin arbetstid, antingen på datorn eller sin telefon. 
Det gör det mycket enklare för uppföljning av arbetstidslagen samt arbetsbelastning som är ett krav i 
den nya AFS:en Organisatoriska och social arbetsmiljö. Ett antal nya styrdokument har beslutats och 
införts i verksamheterna; ny arbetsmiljöpolicy, handlingsplan avseende trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling samt regler för pension för anställda. 

Miljöarbete

Kunskapsuppbyggnad 

Ekoparken har även i år varit väl nyttjad av skolklasser från både Strömstad och andra kommuner. 
Besökssiffran 2017 är drygt 3000(3200 2017) och det har i perioder varit fullbokat. Utställningar, 
visningar, föredrag och exkursioner med utgångspunkt i Ekoparkens verksamhet har behandlat en 
rad olika teman såsom allemansrätt, energi och klimat, livsmedel, fotosyntes, återvinning, vatten och 
avlopp, fåglar, tång, småkryp, bin, geologi, ekosystemtjänster, lokalt miljöarbete, historiska 
tillbakablickar med mera.

Energi och klimatrådgivning

Allmänhet, småföretag och organisationer har under 2017 kostnadsfritt kunnat använda kommunens 
energi- och klimatrådgivare för information och råd om alltifrån solenergi och energieffektivisering 
till olika investeringsbidrag. 

Gröna mötesplatser

Gröna mötesplatser är namnet på ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Naturum 
Kosterhavet och Sven Loven centrum för marina vetenskaper, Energi- och klimatrådgivarna samt 
olika förvaltningar inom Strömstads kommun. Flera föreläsningar ordnas för allmänheten, under vår 
och höst, både kvällstid och  som lunchföreläsningar. Under året har det bland annat handlat om 
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framtida användning av tång, jakten på billiga kläder och konsekvenser av konsumtion, 
skogsexkursion på Kobbungen, solceller och att bana väg i djungeln av kost- och hälsoråd.”

Medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Under 2017 fortsatte Strömstad som medlem kommunnätverket Sveriges Ekokommuner som en av 
hundratalet medlemmar. Nätverket erbjuder utbildning, samarbeten och gemensamma nyckeltal för 
uppföljning av respektive kommuns miljöarbete. Under det  året har Strömstad kommun deltagit på 
nätverkets årsmöte och även tagit emot besök av  styrelsen som under två dagar som var i Strömstad 
för internt möte och studiebesök i nationalparken samt på  Tjärnö där det gavs föreläsningar om 
marint skräp . Kommunen har  under året redovisat statistik på de elva nyckeltal som nätverket 
använder för att beskriva kommunernas miljöarbete. Strömstad ligger väl till när det gäller 
miljöcertifierade skolor, skyddad natur och tungmetaller i avloppsslam. Vi har en bit kvar till 
genomsnittet när det gäller bland annat antalet resor med kollektivtrafik samt energiåtgång och 
utsläpp från kommunanställdas tjänsteresor.”

Måluppfyllelse
I detta avsnitt ges korta kommentarer till måluppfyllelsen. Utvecklingen går åt rätt håll inom flera 
målområden även om inte alla mål kunnat nås under året. 

Uppföljning av måluppfyllelse för interna mål

Interna mål: Medarbetare
Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 rankas Strömstads kommun 
som en mycket attraktiv 
arbetsgivare.

Delmål 2018 
indextal 79

HME, MOTIVATION - mitt arbete känns 
meningsfullt, jag lär nytt och utvecklas i mitt 
dagliga arbete, jag ser fram emot att gå till 
arbetet. LEDARSKAP - min närmaste chef 
visar uppskattning för mina arbetsinsatser, 
min närmaste chef visar förtroende för mig 
som medarbetare, min närmaste chef ger 
mig förutsättningar att ta ansvar i mitt 
arbete. STYRNING - jag är insatt i min 
arbetsplats mål, min arbetsplats mål följs 
upp och utvärderas på ett bra sätt, jag vet 
vad som förväntas av mig i mitt arbete.

HME 74
Mål: Inte uppfyllt
Motivation 75
Ledarskap   73
Styrning       74

Interna mål: Ekonomi 
Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

Kostnad 
affärsverksamhet
, kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp 
eller lägre

Kommmungruppen:5253*       Strömstad: 7747*
Mål: Inte uppfyllt

2030 har Strömstads kommun, 
med en god ekonomisk 
hushållning och ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för 
framtiden.

Strukturkostnader 
motsvarande 
rikssnitt/jämförbara 
kommuner  med 
beaktande av nuläget
*Offentlig statistik Kostnad egentlig Kostnader som Kommungrupp: 72173*        Strömstad: 63364*

Mål: Uppfyllt
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verksamhet, 
kr/inv

kommungrupp 
eller lägre

Kostnad 
fritidsverksamhet
, kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp 
eller lägre

Kommungrupp: 1752*          Strömstad: 851*
Mål: Uppfyllt

Kostnad förskola 
och 
skolbarnsomsorg, 
kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp 
eller lägre

Kommungrupp: 7589*               Strömstad: 8956*
Mål: Inte uppfyllt

inhämtad gällande år 2016.

Kostnad individ- 
och 
familjeomsorg, 
kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp 
eller lägre

Kommungrupp: 3193*           Strömstad: 3192*
Mål: Uppfyllt

Kostnad 
infrastruktur, 
skydd mm, kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp 
eller lägre

Kommungrupp: 6188*          Strömstad: 6390*
Mål: Inte Uppfyllt

Kostnad 
kulturverksamhet
, kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp 
eller lägre

Kommungrupp: 1398*           Strömstad: 1304*
Mål: Uppfyllt

Kostnad politisk 
verksamhet, 
kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp 
eller lägre

Kommungrupp: 1171*          Strömstad: 657*
Mål: Uppfyllt

Kostnad särskilt 
riktade insatser, 
kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp 
eller lägre

Kommungrupp: 7750*           Strömstad: 4932*
Mål: Uppfyllt

Kostnad 
utbildningsverksa
mhet, kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp 
eller lägre

Kommungrupp: 18557*         Strömstad: 17651*
Mål: Uppfyllt

Kostnad äldre 
och 
funktionsnedsatt
a, kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp 
eller lägre

Kommungrupp: 24569*         Strömstad: 19431*
Mål: Uppfyllt

Hänsyn tas till kostnader 
med bäring på färjetrafiken 
när måltal sätts.
*Offentlig statistik 
inhämtad gällande år 2016.

Kostnader IFO 
strukturkostnad

Kostnader som 
kommungrupp 
eller lägre

Kostnad IFO 3192 kr/inv*; 
nettokostnadsavvikelse kommungrupp: 14,7%% 
Strömstad: 0,2%*
Mål: Uppfyllt

Interna mål: Processer
Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

Vision och mål är väl 
förankrade hos Strömstads 
kommuns medarbetare

Andel 
medarbetare som 
har god 
kännedom om 
kommunens 
vision och mål

2017 50%
2019 60%
2021 95%

Medarbetarenkät 2016 (presenterades våren 
2017)  visade att 83 % uppger att de är insatta i 
sin arbetsplats mål. Index 4,18 under 2017 mot 
4,04 2015 års mätning. 
Mål: Uppfyllt

2030 har Strömstads kommun 
etablerat ett effektivt samarbete 
som styrs av helhetssyn och 
gemensamma mål

Alla processer är 
kvalitetssäkrade

Andel/antal 
kärnprocesser 
som är kartlagda  
och vars 
rutinbeskrivninga
r är genomgångna

2020 70%
2025 85%
2030 95%

Arbetet med dokumenthanteringsplaner 
prioriterats under 2017 framför arbetet med 
processkartläggning. 
Mål: Inte uppfyllt
Under kommande år föreslås 
processkartläggning ske när förvaltningar och 
avdelningar upptäcker ett behov av att 
effektivisera och utveckla den aktuella 
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processen, snarare än att måltalet utgörs av en 
fast procentandel. 

Andel/antal 
stödprocesser 
som är kartlagda  
och vars 
rutinbeskrivninga
r är genomgångna

2020 70%
2025 85%
2030 95%

Arbetet med dokumenthanteringsplaner 
prioriterats under 2017 framför arbetet med 
processkartläggning. 
Mål: Inte uppfyllt 

Andel/antal 
styrprocesser 
som är kartlagda  
och vars 
rutinbeskrivninga
r är genomgångna

2020 70%
2025 85%
2030 95%

Arbetet med dokumenthanteringsplaner 
prioriterats under 2017 framför arbetet med 
processkartläggning. 
Mål: Inte uppfyllt 

Andel invånare 
som är nöjda med 
tillgängligheten 
till kommunens 
information

2020 70 %
2025 85%
2030 95 %

Medborgarundersökning 2016: 82 % är nöjda 
med tillgängligheten
Mål: Uppfyllt

Invånarna har tillgång till 
tydlig information om 
kommunens verksamhet

Andel invånare 
som är nöjda med 
tydligheten i 
kommunens 
information

2020 70 %
2025 85%
2030 100 %

Medborgarundersökning 2016: 77 % är nöjda 
med tydligheten i kommunens information
Mål: Uppfyllt

Andel invånare 
som är nöjda med 
möjligheten att 
påverka inom 
kommunens 
verksamheter

2020 70 %
2025 85%
2030 90 %

Medborgarundersökning 2016: 48 % är nöjda 
med möjligheten att påverka inom kommunens 
verksamheter.
Mål: Inte uppfyllt

Invånarna deltar i 
diskussionen om 
kommunens verksamhet 
och utveckling

Andel invånare 
som är nöjda med 
möjligheten att 
påverka politiska 
beslut

2020 60 %
2025 70%
2030 80 %

Medborgarundersökning 2016: 51 % är nöjda 
med möjligheten att påverka politiska beslut.
Mål: Inte uppfyllt

Kommunen arbetar med 
systematiskt 
kvalitetsarbete

Kommunen har 
en samlad 
strategi och ett 
system för 
kontinuerligt 
kvalitets- och 
förbättringsarbet
e

2020 är det på 
plats
2025 infört i alla 
led

Under 2017 har en systematisk uppföljning 
genomförts av styrdokument. Ny 
målstyrningsmodul infördes 2017 med syfte om 
effektivare, kontinuerlig måluppföljning. Fortsatt 
utveckling kommer ske med uppföljning av 
kvalitetsmål under perioden fram till 2020 
Mål: Inte uppfyllt

2030 har Strömstad nominerats 
till Sveriges kvalitetskommun

Kommunen definierar och 
kontrollerar tydligt 
kvalitetskrav vid 
upphandling

Andelen 
upphandlingar 
där Skatteverkets 
metod  att 
förebygga 
skattebrott 
använts: godkänd 
F-skatt, 
momsregistrering
, 
arbetsgivarregistr
ering, skatteskuld 
hos Kronofogden, 
redovisade 
arbetsgivaravgifte
r för de tre 

2017 100% Vid direktupphandlingar samt köp utanför avtal i 
förvaltningarna förekommer brister.
 
100% av upphandlingar vid ekonomiavdelningen
Mål: Uppfyllt



Datum 2018-02-09
Sida 14 (14)

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: kommun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00
Org nr: 212000-1405 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10

senaste 
månaderna

Antal pågående 
utvecklingsprojek
t med 
universitet/högsk
ola/FoU-
verksamhet kring 
process/tjänste/v
erksamhetsutveck
ling

2020 1st
2025 2st
2030 3st

Strömstads kommun deltar inom 
Kommunakademin Väst och undersöker 
möjligheterna att delta i utvecklingsprojekt inom 
ramen för detta projekt. Dialog pågår om  
högskoleförberedande kurs i Strömstad till 
högskolan Väst, Miljö- och byggförvaltningen har 
pågående dialog med högskolor i södra Sverige 
kring framtida samverkan med studenter som 
läser till ingenjörer. 
Mål: Uppfyllt

Kommunen arbetar aktivt 
med innovation och 
förnyelse

Antal 
praktikplatser 
som kommunen 
erbjuder till 
studenter vid 
universitet/högsk
ola.

2017  - 2020: 
varje förvaltning 
tar årligen emot 
minst en 
praktikant eller 
ingår i minst ett 
gemensamt 
utvecklingsprojek
t med en 
högskola/universi
tet

Kommunstyrelsen har under hösten 2017 haft 
en heltidspraktik från högskolan Väst som jobbat 
inom utvecklingsavdelningen.
Mål: Uppfyllt

Andel invånare 
som får svar på 
sina frågor vid 
första kontakt 
med kommunen.

2020 68 %
2025 75%
2030 80 %

KKiK öppna jämförelser 2016: 50 % får svar inom 
60 sek. Servicemätning SKL visar att 65 % får svar 
(med längre svarstid). Ingen undersökning 2017.
Mål: Inte uppfyllt

Ökad Nöjd Kund 
Index (NKI) bland 
företag som haft 
ärenden hos 
kommunen inom 
myndighetstillsyn

2020: 70 
2025: 75
2030 :80

NKI 68
Mål: Ej uppfyllt

Kommunens 
webbinformation 
till medborgarna 
svarar på större 
andel frågor.

2020 90%  
2025 95%
2030 100 %

Antal poäng 2016: 587 av 768 möjliga. Andelen 
frågeområden i undersökningen där svar finns 
på stromstad.se är 76%. Undersökningen bygger 
på självskattning.
Mål: Ej uppfyllt

2030 har Strömstads kommun 
höga betyg i årliga 
servicemätningar

Företagsklimatet 
inom Strömstads 
kommun rankas 
högt i en 
jämförelse med 
landets 290 
kommuner

2020 plats 100 
2025 plats 70  
2030 plats 50

Plats 195. Måltal för 2017 är 200
Mål: Uppfyllt


